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2022 var året, hvor Fre-

densborg fik sit folkeuniversitet—og 

det gik over al forventning. Flere 

arrangementer blev udsolgt, lokale 

foreninger bakkede op og engagere-

de foredragsholdere delte gavmildt 

ud af deres viden.  

Allerede vores første aktivitet, fire 

foredrag om Fredensborg Slot, inspi-

reret af slottets 300 års-jubilæet, 

blev så hurtigt overtegnet, at hele 

foredragsrækken måtte gentages, 

igen for fuldt hus. 

 Et meget fint samarbejde med Fre-

densborg Aftenskole gjorde det mu-

ligt at udbyde syv debatskabende 

arrangementer om emner, der 

strakte sig fra kommuner under pres 

over stormagternes rivalisering til 

biodiversitet og katastrofer. Hver 

gang med en god debat. 

Som oftest mødtes vi om aftenen, 

men to lørdage i september trak vi 

gæster udendørs—en gang for at 

besøge Æbelholt Kloster, en anden 

for at gå på en meget inspirerende 

svampejagt med grundig faglig ind-

føring. 

Vi opfyldte vores ønske om at lægge 

arrangementer rundt i kommunen 

og nåede meget bredt ud, mest med 

åbningsforedraget ”Hold din hjerne i 

form” med 140 deltagere i et ud-

solgt Egedal Byens Hus. 

Bestyrelsen vil gerne takke engage-

rede og kompetente foredragshol-

dere, samarbejdspartnere i Fredens-

borg Aftenskole og de lokalhistori-

ske foreninger, Folkeuniversitets 

Komitestyrelse Fuko, der har bistået 

med alt det administrative, og især 

de mange hundrede deltagere. Vi 

lover, at 2023 bliver lige så spæn-

dende. 

Bestyrelsen 

Fredensborg Folkeuniversitet 

Flot opbakning til lokalt 

folkeuniversitetet  
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Foredragsrækken  blev  arrangeret i samarbejde med Karlebo  Lokalhistoriske Forening,  

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Borgerforeningen Fredensborg By  

og Bevaringsforeningen Fredensborg.  

F 
redensborg Folkeuniversitets 
første arrangement overhove-
det var en serie på 4 foredrag 
om Fredensborg Slots 300 års 

historie. Anerkendte eksperter fortalte 
om Store Nordiske Krig, om Fredens-
borgdagene i 1880-erne, om slottet og 
parkens arkitektur og om betydning af 
slot og kongehus i dag. Serien var så stor 
en succes, at allerede efter en uge var 
samtlige 70 billetter  pr. foredrag solgt. 
Det lykkedes at få alle fire foredragshol-
dere til at gentage oplæggene i april-maj, 
og igen blev serien udsolgt. I alt 140 køb-
te altså billet til serien. Tilbagemeldin-
gerne fra deltagerne har været massivt 
positive. 

Foredragene blev gennemført i samar-
bejde med fire lokalhistoriske forenin-
ger, der bidrog stærkt til succesen. Seri-
en blev markedsført med folder, plaka-
ter, artikler i lokalavis, på foreningernes 
hjemmesider samt annoncering på face-
book. 

Især blev samarbejdsforeningerne dog 
brugt til markedsføringen – i stedet for 
at bruge penge på annoncer gav vi for-
eningerne en rabat på 70 kr. for hver 
solgt billet til serien, hvilket projektbevil-
lingen fra Fuko gjorde muligt. 

Fredensborg Slot i 300 år: 

Fire foredrag om historien, arkitekturen 
og slottets betydning i dag 
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I 
 samarbejde med Fredensborg 
Aftenskole blev der i foråret 2022 
afviklet tre arrangementer, der på 
hver sin vis spiller 

direkte ned i tidens 
mest aktuelle proble-
mer, nemlig udfordrin-
ger med velfærdssam-
fundet, biodiversitetskrisen og virkningen 
af aktuelle katastrofer som corona og 
Ukraine-krigen. 

Samarbejdet fortsatte efter sommerferi-
en, dels med åbningsarrangementet 
”Hold din hjerne i form”, dels med tre 

foredrag om stormagter-
nes rivalisering  

I alle tilfælde med indlæg 
fra meget markante for-
skere og efterfulgt af en 

livlig debat. Det gode og perspektivrige 
samarbejde med Aftenskolen søges vide-
reført i årene fremover. 

Syv livlige debatarrangementer  
sammen med Fredensborg Aftenskole 

Aktuelle foredrag—i samarbejde med Fredensborg Aftenskole 

Biologen Michael Stoltze inspirerede til en meget konkret debat om biodiversitet i egne ha-

ver, da han talte i Kulturstationen i Humlebæk 
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Når viden skal hentes ude i det fri 

Svampeeksperten Martin Schier Christensen fascinerede store og små med sin enorme viden, 

og ugen før havde gæsterne hilst på Middelalderen på Æbelholt Kloster. 

D 
et var et særskilt mål med 
Folkeuniversitetets program i 
2022 også at komme udenfor 
de vanlige foredragssale. 

Folkeuniversiteternes Dag i september 
blev således markeret under åben him-
mel i Gribskov med aktiviteten ”Forstå 
svampene,  før du plukker dem”. Svam-
peeksperten Martin Schier Christiansen 
gav en levende baggrundsinfo til svam-
pejægerne ved det udsolgte arrange-
ment. 

Ugen før havde vi tyvstartet sæsonen 

med arrangementet ”mirakler, skeletter 
og munkeliv—en ekskursion til Æbelholt 
Kloster”, efterfulgt af et foredrag om 
historien bag i Fredensborg. 

I mere overført betydning kom vi også 
ud at flyve i årets sidste arrangement, 
hvor astrofysikeren Michael Linden-
Vørnle løftede taget på Egedal Byens Hus 
med fortællinger om de trusler om strå-
ling, meteorer og rumskrot, der lurer 
over hovederne på os. Han gik direkte 
fra foredraget til interview i TV2—et 
bevis på, at vi havde valgt en aktuel fore-
dragsholder. 
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S 
å snart pro-
grammet lå 
klar, blev 
der gen-

nemført en om-
fattende markeds-
føring, både trykt 
og digitalt. Pro-
grammet blev lagt 
på en ny-oprettet 
hjemmeside, og en 
aftale med booking-
bureauet  Pla-
ce2Book sikrede 
nemt og effektivt 
salg af billetter. 
Bortset fra de før-
ste arrangementer, 
hvor en del billetter 
blev solgt direkte til medlemmer af 
de samarbejdende foreninger, er alt 
salg gået smertefrit gennem hjem-
mesiden og Place2Book. 

10. januar blev program for første 
halvår trykt i 700 eksemplarer, der 
dels blev distribueret til biblioteker 
og venteværelser, dels husstandsom-
delt i dele af Fre-
densborg By, og i 
juni udkom pro-
gram for sæson 
22-23. 

Der blev trykt 
separate plakater 

for slotsserien og de 
tre enkeltstående 
programmer, supple-
ret med en plakat for 
andet halvår. 

En facebook-side 
blev oprettet og 
brugt til både mål-
rettet annoncering af 
enkelt-
arrangementer og til 
at øge kendskabet 
generelt. Efter et år 
har siden 158 følge-
re. Særskilte opslag 
har i flere tilfælde 
tredoblet antallet af 
tilmeldte.  

Både i forbindelse med de enkelte 
arrangementer, via vores facebook-
gruppe og ved billetsalget blev tilsku-
ere opfordret til at tilmelde sig folke-
universitetets nyhedsbrev, der primo 
2023 har 377 tilmeldte. Nyhedsbre-
vet er helt afgørende for at tiltrække 
interesserede og fortælle om aktivi-
teter. De digitale kanaler fungerer 

generelt langt 
mere effektivt 
end trykte pla-
kater og pro-
grammer, som 
vi dog fortsat vil 
producere. 

Intensiv markedsføring med plakater, 

trykt program, website og facebook  
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D 
er blev udsendt presse-
meddelelser ved oprettel-
sen i september og to 
gange i januar-februar, 

dels i forbindelse med opstarten, 
dels da anden 
runde af slotsse-
rien blev ud-
budt. Begge 
gange er presse-
meddelelsen 
bragt i fuld 
længde i Fre-
densborg Amts 
Avis og i mindre 
opsætning i 

UgeNyt. 

Et medlem af byrådet skrev et ind-
læg til Amtsavisen til støtte for folke-
universitetet. Generelt har vi mødt 

stor velvilje fra 
lokalpressen, der 
dog pointerede, 
at det er centralt 
at formidle til 
avisen minimum 
samtidig med 
lancering på eg-
ne medier 
(hjemmeside, 
facebook). 

Fin opbakning fra lokalpressen 
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F 
redensborg Folkeuniversi-
tet kommer ud af det før-
ste år med en fornuftig 
økonomi. Kassebeholdnin-

gen på 52.000 kr. giver en god 
ballast til kommende aktiviteter. 

Hovedindtægten var naturligvis 
salg af billetter til deltagere. Med-
lemmer af samarbejdsforeninger-
ne bag slotsserien fik rabat, mens 
de øvrige billetter er solgt til fuld 
pris, typisk 100 kr. for enkeltfore-
drag og 80 kr. pr. foredrag i serier. 
Udgående aktiviteter var lidt dyre-
re, men til gengæld åbnede vi an-
delt halvår med et gratis arrange-
ment. 

Derudover modtog Fredensborg 
Folkeuniversitet opstartsstøtte på 

5.000 kr. fra Folkeuniversitetets 
Komitebestyrelse og 6.000 kr. i 
projektstøtte til slotsserien. 

Udgifter er primært honorar til foredrags-
holderne samt vin og vand, der serveres 
til deltagerne i pausen for yderligere at 
skabe liv omkring arrangementerne. Der 
er ikke betalt husleje i de kommunale 
bygninger, ligesom ingen i bestyrelsen 
har modtaget honorar eller anden form 
for aflønning. 

Udsigterne for det kommende år er også 
lovende. Til arrangementer i første halvår 
2023 er pr. 5. januar solgt billetter/
billetpakker til en samlet pris på knap 
60.000 kr. Især to udsolgte foredragsræk-
ker om heste samt tre aftener om Platon 
har mødt stor publikumsinteresse. 

Økonomisk godt ud af første sæson 
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V 
ed etableringen i sep-
tember 2021 blev ned-
sat en bestyrelse på syv 
personer, med Niels 

Hald som formand, Egon Erland-
sen som næstformand og kasse-
rer og Henrik Lisberg som sekre-
tær. I løbet af året er der sket en 
vis udskiftning— Arne Lund, Rene 
Jacobsen, Annette Vasstrøm  og 
Kasper Hemmingsen udtrådt af 
bestyrelsen på grund af arbejds-
pres. Vi takker dem alle for deres 
indsat.  

 

 
 
Formand Niels Hald bød velkom-
men til det første arrangement i 
februar 

Folkeuniversitetets bestyrelse 

Niels Hald, formand 

Egon Erlandsen,  
næstformand og kasserer 

Henrik Lisberg, sekretær 

Gorm Tortzen 

Tinne Borch Jacobsen 

Lisbeth E. Knudsen 

 

Ultimo 2022 består bestyrelsen af: 
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Samlet program med deltagerantal 
Kend dit Slot, Fire foredrag om Fredensborg Slot. 1. 70 deltagere (udsolgt) 

Kend dit Slot, Fire foredrag om Fredensborg Slot. 2.  70 deltagere (udsolgt) 

Kommunen frem mod 2025. 33 deltagere 

Livets krise – hvorfor er biodiversitet så vigtig? 46 deltagere 

Retssikkerhed i en krisetid. 27 deltagere 

Mirakler, skeletter og munkeliv. En lørdag på Æbelholt . 29 deltagere 

Gratis åbning: Hold din hjerne i form. 140 deltagere (udsolgt) 

Forstå svampene før du plukker dem. 67 deltagere (udsolgt) 

Fjernvarmens rolle i dansk energipolitik. 20 deltagere 

Hvad lærer vi af Hans Scherfig? 19 deltagere 

Tre foredrag om stormagternes rivalisering. 60 deltagere. 

Truslerne fra rummet. 33 deltagere.  
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Hvad er et folkeuniversitet 
og hvorfor skal vi have et  

i Fredensborg ? 
 
 
De første Folkeuniversiteter opstod i England i 1873. Tanken 
slog an i Danmark, og i 1898 blev der omkring Københavns 
Universitet stiftet en forening for folkelig 
universitetsundervisning. I dag er der tilknyttet et 
Folkeuniversitet til de fire største universitetsbyer, ligesom 
der er omkring 50 lokale folkeuniversiteter landet over. 
 
Alle kan deltage i foredrag og kurser, der   
 
• omfatter natur, kultur og samfund på 

universitetsniveau; 
• oplyser om forskningsmetoder; 

• fungerer som bindeled mellem videnskab, kultur og 
samfund, og derved er med til at fremme demokrati-
forståelse og et aktivt medborgerskab. 

 
Fredensborg Folkeuniversitet samarbejder med lokale 
foreninger og  lokale foredragsholdere. Det er vort håb, at 
arrangementerne kan bringe borgerne fra alle dele af 
kommunen tættere sammen. 
  



 

 

 

Find alle nyheder og opdateret  

program på www.frb-fu.dk 

Følg os på facebook 

Kontakt: post@frb-fu.dk 


